
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa Grande do Sport Club Angrense, Toronto, Ontário 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A festa é organizada pelo Sport Clube Angrense. 

Ano de fundação O Clube foi fundado em 1974. Segundo o senhor 
António Barreira (antigo presidente da direcção), “se 
há dois clubes terceirenses cá [Toronto]– para além do 
Angrense, o Lusitânia – tem a ver com o futebol: o 
Angrense é vermelho (=Benfica) e o Lusitânia é verde 
(=Sporting). Mas isso era no tempo dos fundadores: 
uns puxavam mais a um lado os outros a outro e por 
isso apareceram os dois clubes.” 

Número atual de membros 200 sócios (casais) 

Origem dominante dos 
membros por relação aos 
Açores 

90% dos membros são oriundos da Ilha Terceira. 

Atividades durante o ano O Clube desenvolve uma prática desportiva 
importante, com equipas de futebol de juvenis e de 
velha guarda. Organiza, igualmente, jantares 
informais, para os sócios e jantares formais na 
Passagem do Ano, no Dia das Mães, bem como uma 
matança do porco. Organiza também uma sessão com 
danças da Terceira. Segundo o senhor António 
Barreira, nos últimos anos tem havido 6 ou 7 grupos, 
mas dantes havia mais. Agora “está mais fraco”. Já 
houve também um grupo folclórico. A propósito, o 
senhor Barreira referiu o facto de os jovens não 
aderirem muito aos clubes: “dantes não os deixavam 
entrar por causa das jeans e eles foram-se afastando. 
Agora só aparecem nas danças e, de resto, é tudo 
gente dos 40 a 60 anos”. Os jovens “vão mais aos 
clubes continentais”. Resultado: “isto está mal”, “isto 
acaba”, “tanto acaba este [clube] como acabaram 
outros”. Quanto a relações transnacionais do clube, 
existem por via do Angrense da Terceira. De 2 em 2 
anos vai alguém lá (Açores) e os dirigentes açorianos 
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do Angrense vêm também cá (Canadá). No quadro do 
futebol também há intercâmbio. 

A sala do Clube (com capacidade para cerca de 200 
pessoas), é alugada para eventos como showers. 

Instalações Alugadas 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação A festa iniciou-se em 1976. O Espírito Santo é o 
Padroeiro do clube. 

Data preferencial da festa Na semana do dia de São João (24 de junho). 

Modelo preferencial para a 
organização da festa 

Alguns aspectos da Festa estão organizados por 
referência à Ilha Terceira. 

Organização da festa A Festa é organizada pelo vice-presidente da direção 
do Clube que, neste caso, é também o mordomo. 

Mordomo O mordomo é sempre o vice-presidente do Clube.  

Todos os anos tem de ser eleita uma nova direção, 
mas, como há pouca gente interessada em concorrer, 
um dos sócios - o senhor António Barreira - esteve 7 
anos como vice-presidente, 2 anos como presidente e 
1 ano como tesoureiro (a mulher foi então vice-
presidente). Contudo, em 2008 já não fazia parte da 
direção. 

Número de ajudantes Cerca de 20 (metade homens, metade mulheres). 

Número de coroas  1 (uma) coroa,  

Origem das coroas A coroa foi oferecida por um senhor da freguesia de 
São Mateus (Terceira), juntamente com a bandeira, há 
mais de 30 anos.  

Rainhas A rainha (uma) é eleita de 2 em 2 anos.  

Coroação  Qualquer pessoa que o deseje, pode coroar.  

Até há cerca de 12 anos, houve 6 coroas no clube, de 
particulares, pois o padre não aceitava coroar mais de 
uma ou duas pessoas, com a mesma coroa. A coroação 
tem lugar na Igreja de São Sebastião. 
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COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Circulação da coroa Embora não haja domingas, a coroa circula pela casa 
dos sócios durante o ano, ficando 1, 2 ou 3 semanas 
em casa de cada um deles.  

Outras cerimónias antes do 
dia da festa  

Incluem a reza do terço no Clube. Durante a semana 
comemorativa do Padroeiro (o Divino Espírito Santo) e 
do 34o aniversário do Clube (2008), houve reza do 
terço, todos os dias, e bazar com artigos oferecidos 
pelos sócios. Depois do terço, eram servidos doces, 
vinho, café e refrigerantes. Na sexta-feira antes da 
Festa é servido o picado, depois do último terço. Neste 
evento, estiveram presentes apenas cerca de 20 
pessoas, entre os quais o casal de criadores - o Senhor 
Vaz e a esposa. Houve música, com DJ. No sábado, 
pelas 9h da manhã, um grupo de voluntários (cerca de 
15) procedeu ao toque da alvorada e ao içar da 
bandeira, com músicos (ou com gravação áudio dos 
hinos), em frente do Clube. Tocaram-se os hinos do 
Canadá, de Portugal e o do Clube, à medida que se 
iam içando as bandeiras respetivas. Seguidamente, 
serviu-se café com doces e biscoitos. 
Depois, o padre benzeu os alimentos. O programa 
desse dia anunciava: “Das 9h30 às 10h: Bênção de 
merendeiras de massa sovada destinadas ao Bodo do 
Pão e da Carne para as Sopas e Alcatras, pelo zeloso 
Pároco de S. Sebastião”. 

Acompanhamento musical 
das festas 

É assegurado geralmente, por alguns músicos da 
Banda Filarmónica de Santa Helena que tocam a 
alvorada e, em seguida, dão concerto no salão até 
depois do almoço. O padre de São Sebastião não 
aceita que esses músicos acompanhem o cortejo à 
igreja (dados referentes a 2008). 

Coroação Passavam uns minutos do meio-dia quando o cortejo, 
integrado por 15 a 20 pessoas, se dirigiu para a igreja 
de São Sebastião onde seria coroado o senhor 
Armando Teixeira, que nunca havia sido coroado; a 
sua mulher deu indicações relativamente ao modo 
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como se deveriam transportar, à moda da Terceira, os 
objetos do Espírito Santo. À frente, iam o mordomo 
segurando a bandeira, do lado direito o presidente da 
direção, senhor Jorge Medina, a segurar a bandeja, e o 
senhor que ia a coroar, a segurar o cetro. Atrás, seguia 
a esposa deste, a D. Fernanda, que transportava a 
coroa, acompanhada de outras senhoras e alguns 
homens. Participou no desfile o vereador da área.  
O grupo dirigiu-se à Igreja de São Sebastião. Uma vez 
lá chegado, a bandeira foi colocada por debaixo da 
peanha com a estátua de Nossa Senhora de Fátima, e 
a coroa, numa mesinha ao pé do altar. A D. Fernanda 
acendeu uma vela branca. O grupo sentou-se nos 
assentos do centro da igreja. Às 12h30, teve início a 
missa. No final da missa, procedeu-se à cerimónia da 
coroação do senhor Armando Teixeira. À saída da 
Igreja, reorganizou-se o cortejo, que se dirigiu para o 
Clube. 
[Nota: no domingo, às 10h30, constava também do 
programa um jogo de futebol entre os Veteranos do 
Angrense e o Académico de Brampton]. 

Distribuição aberta de 
Sopas do Espírito Santo 

Realiza-se um jantar com sopas, que são 
confecionadas à moda da Ilha Terceira. 

Número de pessoas que 
acorre às sopas 

Cerca de 200 

Outras distribuições de 
alimentos 

 À maneira do bodo na Terceira é dado um pão de 
água e um pão de leite a cada casal presente. 

Arraial Depois das sopas, houve baile e entretenimento com a 
presença de três cantores: Mano, Luciana e Avelino. 

Estimativa do número total 
de pessoas que acorre à 
festa 

Cerca de 200. 

 

Autoria do texto: João Leal (CRIA – UNL - Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia, Universidade Nova de Lisboa) e Ilda Januário (CRIA - Centro em Rede de 
Investigação em Antropologia). Informação recolhida em 2008 por Ilda Januário e João 
Leal através de observação, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas, 
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designadamente com o senhor António Barreira e outros membros da organização da 
Festa. Edição final do texto: Dulcinea Gil. 

 

 

 

 


